
 

    ឯកសាររបស់អេកូអាស ៊ី 
 

ការអរៀនសូត្រព៊ីកសិករ 

សរអសរអោយ រាចិន្ត្រា  េូត្ព៊ីធ៊ី អ ោះព ម្ពជាថ្ម៊ីព៊ីអរឿងរា៉ា វកសិកម្ម ម្៊ីរ ឆ្ន ាំ ២០១៣ 

វាគឺជាអពលរអសៀលមួ្យដែលខ្ ាំ នអានបវសអៅឆ្ន ាំ២០០២ជាអលើកែាំបូង។ ជាម្ន្ត្នា៊ីផ្សពវផ្ាយកន ង
ការយិាល័យេភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មស្សុក ខ្ ាំចាប់អផ្ាើម្ផ្សពវផ្ាយព៊ីបវសកន ងឆ្ន ាំបរា ប់កន ងស្សុកមូ្រា៉ាង 
ត្បអេសអន ៉ាល់។ អៅអពលអរោះ ខ្ ាំ នសអងេរដស្សអធវើស្សូវបវសនិងចាំណាយអពលជាអត្ចើនឆ្ន ាំ
ជាសកម្មជនបវស។ អោយអម្ើលអៅអលើលេធផ្ល ខ្ ាំ នែឹងថាកសិករខ សៗគ្នន មានបញ្ហា ខ សៗគ្នន  
អ ើយថា អគ នេន វរាបអចេកអេសទាំងេស់អែើម្ប៊ីអអាយសម្នឹងកាលអេសោះនិងរត្ម្ូវការរបស់
អគ។ 

 

រែូវត្ចូរការ់ ចាំអណោះែឹងកសិករនិងអសចកា៊ីត្ ថាន របស់អគគឺជាចាំណ ចសាំខាន់ននការេេួល នអជាគជ័យ។ របូភាពអោយ រាចិន្ត្រា  េូត្ព៊ីធ៊ី 

ត្បព័នធផ្សពវផ្ាយនិងជាអជើងឯកកន ងរាំបន់ នអែើររួរេ៊ីយា៉ាងសាំខាន់កន ងការអលើកកាំពស់និង
ផ្សពវផ្ាយបវសកន ងត្បអេសអន ៉ាល់។ កន ងឆ្ន ាំ២០០៤ បវសត្រូវ នននរាំកន ងស្សុកមូ្រា៉ាងជាមួ្យនឹង



អគ្នលបាំណងជាក់លាក់មួ្យគឺបអងេើនេិននផ្ល។ ោែូ DADO  នអត្បើយ េធសាស្តសាវាលដស្សកសិករជា
សាលាអរៀនអែើម្ប៊ីបអត្ងៀនកសិករមួ្យចាំនួនព៊ីបអចេកអេសបវសអនោះ េនកបណា ោះបណា លាមានទាំង 
មាេ ស់ដស្ស េនកចូលត្គ្នប់ពូជនិងកសិករដែលជួលែ៊ីដស្ស និងកសិករដែលមានធនធានេឹកត្គប់ត្គ្ន
ន់។ 

កន ងេាំឡ ងអពលននការត្បជ ាំកន ងវាលដស្សជាេនារសកម្មភាព បវសហាក់ែូចជាស ៊ីគ្នន ជាមួ្យនឹងធារ 
ពិរននធនធានរបស់កសិករត្ក៊ីត្កដែលមានកន ងរាំបន់ ការខវោះខារជ៊ីនិងការអត្បើត្ ស់របស់អគនន
ត្គ្នប់ពូជអផ្សងៗ។ 

ដរតាម្រយោះការអធវើការជាមួ្យកសិករទាំងអនោះមួ្យរយោះម្ក េនកស្សាវត្ជាវនិងប គគលិកផ្សពវផ្ាយ
បនារ នែឹងថា បរបិេដផ្នកកសិអេកូឡូស ៊ីនិងសងគម្អសែឋកិចេដរងដរខ សគ្នន  អ ើយថាយ េធសាស្តសា
បវសដែលអរៀន នថ្ម៊ីអនោះត្រូវ នយកម្កេន វរាន៍ខ សៗគ្នន  អោយអយាងអៅតាម្បរបិេ។ 

រត្ម្ូវការស្សវូមានការអកើនអឡើងអៅត្បអេសអន ៉ាល់អោយសារដរការអកើនអឡើងននត្បជាជននិង
េាំណាចននការេិញននដផ្នកខលោះរបស់ត្បជាជន អ ើយនិងការជួយអោយម្អធោ យែឹកជញ្េូ នមាន
ភាពងាយស្សួលជាងម្ ន។ ស្សូវកាល យអៅជាេេិភាពរបស់រោឋ ភិ ល អៅជាយា៉ាងណាក៏អោយ ការ
ផ្លល ស់បាូរសងគម្និងអសែឋកិចេែដែលៗ នរាំម្កនូវឧកាសរកចាំនូលថ្ម៊ីសាំរាប់ត្បជាជនកន ងរាំបន់ោច់
ស្សយាល អ ើយជាលេធផ្លការអធវើកសិកម្មស្សូវមារករទកទញរិចរួច។ 

អទោះប៊ីជាភាគអត្ចើនននកសិករ នបនារការោាំស្សវូអែើម្ប៊ីធរព៊ីរត្ម្ូវការអាហាររបស់អគក៏អោយ ក៏
អគអៅដរមានការទក់េិននឹងសកម្មភាពបអងេើរត្ ក់ចាំនូល នព៊ីកសិកម្មនិងមិ្នដម្នកសិកម្មដែរ។
កសិករជាំរន់ថ្ម៊ីមានការចាប់អារម្មណ៍អត្ចើនអៅអលើបដនល ដផ្លអ ើនិងែាំណាាំដែលមានរាំនលខពស់។ 

ការសិកាលាំេិរអៅេ៊ីវាលអៅស្សុកមូ្រា៉ាងឆ្ន ាំ២០០៨  នបងាា ញថា បវសពិរជា នបអងេើនការ
ផ្លិរផ្លស្សូវ ដរការេេួលយករបស់វាអៅមានកាំររិអៅអឡើយ។ អោយការខវោះកាេេួល នេឹក 
ចាំងាយព៊ីផ្ាោះម្កវាលដស្ស និងភាពជាមាេ ស់ និងការរក ននូវកាំឡាំងពលកម្មនិងការបណា ោះបណាា ល
គឺជាកតាា ចាំបងដែលកាំណរ់យ េធសាស្តសារបស់កសិករ ែូអចនោះអ ើយរត្ម្ូវអអាយមានការផ្សពវផ្ាយព៊ី
បវសអនោះអអាយ នអត្ចើន។ 

អោយការេេួល នេឹកដែលមិ្នអាចពឹងពាក់ ន ការអធវើកសិកម្មកន ងែ៊ីេាំរបត្ចប់ ឬការអធវើ
កសិកម្មស្សូវអៅអលើែ៊ីជួលឬអៅឆ្ា យព៊ីផ្ាោះ គឺជាឧបសគគកន ងការេន វរាន៍បវស។ កសិករបវសភាគ
អត្ចើន នអត្បើត្គួសារជាធនធានកាំលាាំងពលកម្ម ចាំដណកឯកសិកខាន រធាំ ពឺងដផ្ែកអៅអលើការជួលកាំ
លាាំងពលកម្ម មិ្នសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងបវសអេអត្ពាោះកាំលាាំងពលកម្មរបស់អគទម្ទអពលអវលា។ 

សរ បម្ក កតាា ដែល នកាំណរ់គឺជាសារោះសាំខាន់ននការផ្លិរស្សូវកន ងឧកាសបអងេើនត្ ក់ចាំណូល
ដែល នព៊ីការអធវើកសិកម្មនិងមិ្នដម្នម្កព៊ីកសិកម្ម។ ការសិកាអនោះ នអសនើរថាបវសគឺមានការ



ទក់ទញអៅែល់កសិករដែលមានែ៊ីមួ្យចាំដណករូចដែលពឹងដផ្ែករិចរួចកន ងការជួលកាំលាាំងពល
កម្មអគ។ 

ការបាំដរបាំរលួកន ងការត្គប់ត្គងវាលដស្ស 

អយើងអៅដរអ ើញថាកសិករ នេន វរាន៍យ េធសាស្តសាត្គប់ត្គងវាលដស្សអផ្សងៗព៊ីគ្នន អែើម្ប៊ីអធវើការ
បញ្េូ លបវសអៅកន ងត្បព័នធកសិកម្មរបស់អគ។ កសិកររិចរួចអត្បើត្ ស់ការេន វរាន៍បវសទាំង៦
ដែល នននរាំកន ងវគគបណា ោះបណាា ល (សាំណាប់ខេ៊ី សាំណាប់ដរមួ្យអែើម្ មានគាំលារធាំៗ អរៀបចាំ
ត្បព័នធអស្សាចស្សពឆ្ល ស់គ្នន េឹកផ្ងអគ្នកផ្ង ការកាំចារ់អមម ដែលជាយនាការនិងការអត្បើត្ ស់ជ៊ីកាំប៉ា 
សាិ) ដរវធិ៊ីសាស្តសាដែលត្រូវេន វរាន៍អនោះេាំនងជាមានអជាគជ័យអត្ចើនជាងត្បព័នធបវសសាង់ោអៅ
អេៀរ អោយផ្លិរ នផ្លជាម្ធយម្៥ច ច៧អតានកន ងមួ្យ ិតា។ 

អោយការរកាេនាសកម្មភាពយា៉ាងអេៀងទរ់ជាមួ្យកសិករ េនកស្សាវត្ជាវនិងប គគលិកផ្សពវផ្ាយ
បនារ នែឹងថាេវ៊ីែាំអណើ រការនិងេវ៊ីមិ្នែាំអណើ រការ។ អយើងរកអ ើញថាកសិករដែលេេួល នេិនន
ផ្លអត្ចើនអត្បើត្ ស់សាំណាប់ខេ៊ីជាងនិងសាំណាបរិចជាងននពូជដែល នថ្រ គាំលារឆ្ា យព៊ីគ្នន ។
ត្បអភេែ៊ីនិងការរក នននេឹក នជោះឥេធិពលយា៉ាងសាំអបើម្ថាយ េធសាស្តសាមួ្យណាដែលកសិករត្រូវ
អត្ជើសអរ ើស។ 

កសិករភាគអត្ចើន នអត្បើដរវធិ៊ីសាស្តសាបវសកន ងដផ្នកដែលខពស់ជាងអគកន ងវាលដស្សរបស់គ្នរ់។ 
កសិករអត្បើត្ ស់សាំណាបខេ៊ីជាងកន ងកដនលងដែលការអស្សាចស្សពនិងបាំពង់បងាូរមានភាពលែត្បអសើរ 
អោយអ្លើយរបអៅនឹងភសា តាងដែលការសាូងស្សូវអៅខេ៊ីកន ងកដនលងេរ់មានេឹកមានការត្បថ្ យ
ត្បថានជាង។ ការមានេឹកក៏ នកាំណរ់ព៊ីអពលននគ្នរអរៀបចាំែ៊ីនិងការសាងូដែរ។ អៅអពលដែល
អភលៀងម្កយឺរឬអៅអពលដែលេឹកមិ្នអាចមាន ការអរៀបចាំវាលដស្សត្រូវ នពនោអពលខណោះអពល
ដែលកូនសាំណាបអៅបនារលូរលាស់កន ងថាន លសាំណាប។ 

េ៊ីព៊ីរ ការកាំចារ់អមម អោយមា៉ាស ៊ីនអាចជាបញ្ហា ដែរ អទោះប៊ីជាកសិករអត្បើត្ ស់កូនសាំណាប់រិចក៏
អោយនិងគាំលារធាំក៏អោយ អគអៅមិ្នទន់ នសាូងអអាយត្រង់ជួរឬជាបួនត្ជងុចាាំ ច់សាំរាប់ការ
ងាយស្សួលែល់ការកាំចារ់អមម ដែរ។ ការត្គប់ត្គងអមម  អោយនែឬអោយមា៉ាស ៊ីន ទម្ទរអអាយ
មានកាំលាាំងពលកម្មដែលមានត្គប់ត្គ្នន់និងមានជាំរញ។ ការកាំចារ់អមម អោយមា៉ាស ៊ីនត្រវូ នរក
អ ើញថាបអងេើនេិននផ្លអត្ចើនជាង ដរកសិករភាគអត្ចើនរែូញព៊ីឧបករណ៍កាំចារ់អមម ផ្លិរកន ងស្សុក
ដែលមានសូវ នត្បសិេធិភាព។ សាំភារោះដែលធាន់ៗគឺមានសម្ស្សបសាំរាប់េនកអធវើការជាស្តសា៊ីដែលអធវើ
ការអត្ចើនអលើសលប់អរោះអឡើយ។ 

េ៊ីប៊ី កសិករជាអត្ចើនមិ្នអធវើតាម្ែាំបូរម នកន ងការអត្បើត្ ស់ជ៊ីកាំប៉ា សាិ(ដរឯងឬជាមួ្យជ៊ី) ជួនកាលេរ់
មានជ៊ីកាំប៉ា សាិដែលអាចរក នអឡើយ(មិ្នត្គប់ត្គ្នន់) ជាពិអសសអៅអពលដែលអាចម៌្សរវត្រូវ ន
អត្បើត្ ស់ជាអភលើង។ កតាា ែនេអេៀរដែលររាាំងែល់ការអត្បើត្ ស់ជ៊ីកាំប៉ា សាិមានទាំងចាំងាយអៅដស្ស 



ភាពជាមាេ ស់ែ៊ី និងការរ ាំពឹងេ កព៊ីផ្លដែល នម្កវញិ។ការអត្បើរេោះអគ្នកន ងរាំបន់មានការថ្យច ោះ ជាំ
អរ ើសរបស់កសិករចាំអពាោះការែឹកជញ្េូ នអៅមានចាំនួនមានកាំររិ។ 

បដនែម្ព៊ីអនោះអេៀរ កសិករចូលចិរាេន វរាន៍ជ៊ីកាំប៉ា សាិដែលអាចរក នអៅអលើែាំណាាំដែលមានរាំនល
នថ្លែូចជាបដនលនិងអត្គឿងអេសជាង។ ការរកអ ើញមួ្យអេៀរគឺថាកសិករដែលផ្លិរ នរិចកន ង
រាំបន់ដែល នសិកា នអត្បើជ៊ីអត្ចើនជាងរត្ម្ូវការ។ ផ្ា យអៅវញិ កសិករដែល នចូលអរៀនវគគប
ណា ោះបណាា ល នបនែយការអត្បើត្ ស់ជ៊ីរបស់អគ។ 

ជាច ងបញ្េ ប់ អយើងអ ើញថាកសិករមិ្ន នអធវើតាម្េវ៊ីដែលជាេន សាសន៍ននត្បព័នធស្សាវត្ជាវជា
លកខណោះជារិអរោះអឡើយ។មានដរ២២%ប៉ា អណាណ ោះននវាលដស្សអៅស្សុកមូ្រា៉ាងដែល នោាំែ ោះជាមួ្យ
ពូជស្សូវដែល នននរាំ។ កន ងរាំបន់ដែលមានត្បពនធអស្សាចស្សពលែ(ែូអចនោះអ ើយមានការត្ប ម្
នឹងងាយរងអត្គ្នោះរិចរួចជាង) ពូជដែល នននរាំ នលូរលាស់លែជាងអ ើយត្រូវ នយកម្ក
េន វរាន៍អោយកសិករ។ដរមានត្បជាត្បិយភាពរិចរួចជាងកន ងវាលដស្សដែលេេួលរងភាពងាយរង
អត្គ្នោះជាង។ 

ជាការបដនែម្ េិននផ្លដែលមានជន្ត្ញ្ហជ ាំងទបជាងននពូជស្សវូអរឿអធវើអអាយមានការទក់ទញរិច
ជាងសាំរាប់កសកិរដែលមានសរវចិញ្េ ឹម្។ ពួកអគចូលចិរាពូជខពស់ជាជាងដែលអាចផ្ាល់ជន្ត្ញ្ហជ ាំង
ដែលអគអាចអត្បើត្ ស់ជាចាំណ៊ី ។ ផ្ងដែរអរោះ ខណោះអពលដែលពូជ សមា៉ារ៊ីដែល នេិននផ្ល
រិចអ ើយចាំណាយអពលយូរដបជាត្រូវ នោាំែ ោះអោយកសិករមួ្យចាំនួនអោយសារដររាំនលនថ្លដែល
អគអាចត្បមូ្ល ន។ ពួកវាមិ្នមានត្បជាត្បិយកន ងចាំអណាម្កសិករខាន ររូចនិងត្ក៊ីត្កអឡើយ ដែល
ោាំស្សូវសាំរាប់ការអត្បើត្ ស់ជាលកខណោះត្គួសារ។ ពូជដែលមានត្បជាត្បិយមិ្នត្រូវ នននរាំអោយ
ត្បព័នធស្សាវត្ជាវអឡើយ ដរត្រូវ នអត្ជើសអរ ើសនិងដចកចាយកន ងបណាា ញកសិករមួ្យអៅមួ្យអេៀ
រ។ 

ការអរៀនសូត្រព៊ីកសិករ 

ការដនរាំអអាយសាគ ល់បវសកនងអពលវគគបណា ោះបណាា លោែូ  នជួយទាំងកសិករនិងប គគលិក
ផ្សពវផ្ាយបនារអអាយ នអរៀនព៊ីវាលដស្សនិងព៊ីគ្នន អៅវញិអៅម្ក។ 

ប គគលិកផ្សពវផ្ាយបនារ នអ ើញថាេន សាសន៍ផ្លា ល់ខលួនរបស់អគមិ្នត្រូវ នយកម្កេន វរាន៍
អឡើយ អ ើយ នចាប់អផ្ាើម្ែាំអណើ រការរ ាំលឹកអឡើងវញិនូវបអចេកអេសជាមួ្យកសិករ។ ការអនោះ ន
អធវើអអាយ ក់ដបកត្បព័នធននការអរៀនសូត្រេនកេេួលផ្លដែលមានការដចករ ាំដលកកន ងវធិ៊ីដរមួ្យជា
ជាលកខណោះត្បនពណ៊ី យ៍។  

បរា ប់ព៊ីចូលរមួ្សាកលបងនិងការសិកាម្ក េាំរក់េាំនងអៅវញិអៅម្ក នកាល យអៅជាអពញ
និយម្ េាំរក់េាំនងរអបៀបអនោះ នជួយដកនចនត្េង់ត្ទយននេន សាសន៍ជាេូអៅរបស់ប គគលិក



ផ្សពវផ្ាយបនារ។ អៅអពលដែលោែូ នចាប់អផ្ាើម្បអងេើរជាេន សាសន៍ដផ្ែកអលើការអសនើរស ាំរបស់
កសិករ កសិករែនេអេៀរ នចាប់អារម្មណ៍កន ងការសាកលបងនិងដចករ ាំដលកយ ទធ សស្តសាថ្ម៊ីអនោះ។ 

 

 

ការអធវើការរមួ្គ្នន ជាមួ្យកសិករ អយើងទាំងេស់គ្នន  នអ ើញេវ៊ីដែលែាំអណើ រការនិងមិ្នែាំអណើ រការ របូថ្រ រាចិន្ត្រា  េូត្ព៊ីធ៊ី 

បវសត្រូវ នអ ើញថាមានត្បសិេធិភាព ដរមិ្នចាាំ ច់អអាយមានការចាប់អារម្មណ៍អោយកសិករ
ទាំងេស់និងត្គ្នប់បរបិេអរោះអឡើយ។កសិករពោយាម្ដកេាំរង់វាអោយដផ្ែកអលើសាែ នភាពអសែឋកិចេ



សងគម្និងកសិអេកូឡូស ៊ី ការអត្ជើសអរ ើសការេន វរាន៍ខលោះដែលសម្រម្យបាំផ្ រសាំរាប់ពួកអគនិងវាល
ដស្សជាពិអសសរបស់អគ។ 

ការអនោះ នបអត្ងៀនអយើង ដែលជាភាន ក់ងារបនារ អអាយគិរជាថ្ម៊ីអេៀរព៊ីែាំអណើ រការផ្សពវផ្ាយរប
អចេកវេិោរបស់អយើងសាំរាប់កសិករខាន រម្ធយម្និងរូច អ ើយចាប់អផ្ាើម្ផ្ាល់ែល់ពួកអគនូវជាំអរ ើសមួ្យ
ចាំាំនួន។ ជាំអរ ើសអនោះគឺេាំនងជាអផ្សងៗគ្នន និងបរ់ដបនលមម្អាចអអាយកសិករអត្ជើសអរ ើសព៊ីពួកអគអោយ
អាស្ស័យអលើសាែ នភាពពិអសសរបស់អគ។ 

អបើសិនជារោឋ ភិ លនិងអសវាកម្មគ្នាំត្េែនេអេៀរចង់បអងេើនត្បអយាជន៍ដែលកសិករអាចេេួល ន
ព៊ីបអចេកអេសបវស ពួកអគត្រូវការអោោះស្សាយបញ្ហា ដែលជោះឥេធិពលែល់ការសាំអរចចិរារបស់
កសិករ ការអធវើអអាយត្បអសើអឡើងនូវត្បព័នធដចកចាយេឹកនិងការេ កចិរា នរបស់អគអាចជា
ត្បអយាជន៍សាំរាប់កសិករដែលមានែ៊ីអៅេាំរប ែ៊ីត្ចប់និងរាំបន់ដែលមានធារាសាស្តសាអខាយ។ 

ជាំអរ ើសមួ្យអេៀរគឺជួយអអាយកសិករេេួល នការកាំចារ់អមម អោយមា៉ាស ៊ីនសម្រម្យ។ យ េធសាស្តសា
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ដបបកសិអេកូឡូស ៊ីនិងសងគម្អសែឋកិចេចាំរ ោះ។ 

េាំព៊ីេនកនិពនធ រាចិន្ត្រា  េូត្ព៊ីធ៊ី  នអធវើការជាម្ន្ត្នា៊ីកសិកម្មជាន់ខពស់កន ងម្នា៊ីរកសិកម្មត្បអេសអន ៉ាល់
និងអពលអនោះជាអបកខជនភ៊ីអេចឌ្៊ី អៅសកលវេិោល័យវាអចនន៊ីអគន 

េរគ ណជាពិអសសែល់សាស្តសាា ចារយ ថ្ម្ កូភឺ និងអវជជ ហារ ៉ា ូ មា៉ារអៅសកលវេិោល័យវាចិន៊ីអគន សាំរាប់េន 
សាសន៍ែ៏សាំខាន់របស់អលាក ការអសនើរជាអយាបល់និងការគ្នាំត្េ។ 

  


